
YaraVita™ 
zeatrel

Esetenként a talajból korlá-
tozottan felvehető foszfor- 
és cinkigényt biztosítja a 
megfelelő energia-háztar-
tás, valamint a gyökér és 
hajtásnövekedés elősegí-
tésére.

Folyékony foszfor, kálium, magnézium és 
cink tartalmú, a kukorica igényeit kielégítő 
lombtrágya.

Összetétel:
•  440 g/l foszfor-pentoxid 

tömeg százalékban kifejezve: 29,5% P2O5 tartalom
•  75 g/l kálium-oxid 

tömeg százalékban kifejezve: 5% K2O tartalom
•  67 g/l magnézium-oxid 

tömeg százalékban kifejezve: 4,5% MgO tartalom
•  46 g/l cink 

tömeg százalékban kifejezve: 3,1% Zn tartalom

Szín: Átlátszó narancsszínű folyadék
Kémhatás: 1,1
Sűrűség: 1,491 kg/l
Kiszerelés: 10 liter, nettó tömeg: 14,91 kg
Fagyáspont: < -10°C

A YaraVita™ Zeatrel előnyei:
•  A kukorica számára legfontosabb tápanyagokat 

tartalmazza koncentrált formában
•  Az egyedi formulázás miatt biztonságos és haté-

kony felhasználás
•  Tartamhatás: 2-3 hónapig szolgáltatja a tápanya-

got
•  Ragasztó és felületi feszültséget csökkentő anya-

got tartalmaz a hatékonyabb felhasználás érdeké-
ben.

Keverhetőség
A termék a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, a változó 
körülmények miatt minden esetben végezzen keverési pró-
bát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon 
is tájékozódhat.



Felhasználási útmutató

Termés Alkalmazás Vízmennyiség
l/ha

Kukorica 3-5 l/ha dózisban alkalmazható 4-8 leveles állapotban. 200-400

Repce
Egyszeri kezelés, 3-5 l/ha a szármegnyúlás kezdetén. Közepes hiány esetén 3-5 l/ha 

4-6 leveles állapotban és a szármegnyúlás kezdetén. Súlyos hiány esetén még egy 

kezelést iktassunk be 10-14 nap múlva.

200-400

Kalászosok
3-5 l/ha adagban bokrosodáskor, szükség esetén 10-14 nap múlva megismételhető a 

kezelés.
200-400

További információ:
Éri Ferenc kereskedelmi vezető, tel.: +36 30 2772 556, e-mail: ferenc.eri@yara.com
Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, tel.: +36 30 3839 341, e-mail: kalman.gyuris@yara.com
Tóth Milena szaktanácsadó, Dél-dunántúl, tel.: 30 883 0731, e-mail: milena.toth@yara.com
Dr. Térmeg János, szaktanácsadó, Észak-Dunántúl, tel.: +36 30 3498 084, e-mail: janos.termeg@yara.com
Tóth Gábor szaktanácsadó, Észak-Magyarország, tel.: +36 30 6898 094, e-mail: gabor.toth@yara.com
Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, tel.: +36 30 6898 095, e-mail: andras.kovacs@yara.com-
Szabari Szabolcs szaktanácsadó, Közép-Alföld, tel.: +36 30 964 9513 e-mail: szabolcs.szabari@yara.com
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